
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের কম মকিমা ও কম মচারীয়ের উয়েয়ে 

 

ভাষণ 

 

মাননীে প্রধানমন্ত্রী 

 

শেখ হাতিনা 

 

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালে, রতিিার, ১৪ বিোখ ১৪২১, ২৭ এতপ্রল ২০১৪ 

 

তিিতমল্লাতহর রাহমাতনর রাতহম 

 

িহকমীবৃন্দ, 

উপতিি কম মকিমাবৃন্দ।  

 

আিিালামু আলাইকুম। 

 

িিাইয়ক িাাংলা নিিয়ষ মর শুয়ভচ্ছা। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালে আমার োতেত্বাধীন মন্ত্রণালে।  

স্বাধীনিার পর িি মকায়লর িি ময়েষ্ঠ িাঙাতল, জাতির তপিা িঙ্গিন্ধু শেখ মুতজবুর রহমান এই ভিয়ন অতিি কয়রয়েন। 

আতম আনতন্দি শে িঙ্গিন্ধুর স্মৃতি তিজতিি এই ভিয়ন আপনায়ের িয়ঙ্গ তমতলি হয়ি শপয়রতে।  

আতম জাতির তপিার স্মৃতির প্রতি গভীর েদ্ধা জানাতচ্ছ। 

িেস্ত্র িাতহনী োিাও শিে কয়েকটি গুরুত্বপূণ ম েপ্তর/অতধেপ্তর প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীয়ন কাজ করয়ে। 

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীয়ন িিয়চয়ে গুরুত্বপূণ ম িাংগঠন হয়চ্ছ িেস্ত্র িাতহনী তিভাগ। 

িেস্ত্র িাতহনীয়ক একতিাংে েিয়কর চযায়লঞ্জ শমাকায়িলাে িক্ষম কয়র গয়ি শিালার জন্য িিমমান িরকার কাে মকর 

পতরকল্পনা গ্রহণ কয়রয়ে।  

জাতির তপিা িঙ্গিন্ধু শেখ মুতজবুর রহমায়নর তনয়ে ময়ে প্রণীি ১৯৭৪ িায়লর প্রতিরক্ষা নীতির শপ্রক্ষাপয়ে ‘শিায়ি মি 

শগাল ২০৩০’এর আওিাে তিন িাতহনীর পুনগ মঠন ও আধুতনকীকরয়ণর কাে মক্রম গ্রহণ করা হয়েয়ে। 

িাাংলায়েে আওোমী লীগ েখনই িরকার পতরচালনার োতেত্ব শপয়েয়ে, িখনই িেস্ত্র িাতহনীর উন্নেয়ন কাজ কয়রয়ে। 

আমায়ের িময়ে িেস্ত্র িাতহনীর েি উন্নেন হয়েয়ে, অন্য শকান িরকায়রর আময়ল িা হেতন - এো আতম দৃঢ়ভায়ি িলয়ি 

পাতর। 

আমরা ১৯৯৬-২০০১ শমোেকায়ল শিনািাতহনীর িম্প্রিারণ ও আধুতনকােয়ন অয়নকগুয়লা ইউতনে গঠন কতর। 

আমায়ের িরকার ১টি পোতিক ও ১টি িাংতমতেি তিয়গড, শেোল ওোকমি অগ মানাইয়জেন, ১টি িাঁয়জাো শরতজয়মন্ট, ৩টি 

পোতিক ইউতনে, ২টি আটি মলাতর ইউতনে, ১টি আরই ব্যাোতলেন, ২টি ইতিতি এিাং ১টি এিটি ব্যাোতলেন প্রতিষ্ঠা ও পুনগ মঠন 

কয়রতেল।  

এোিা এনতডতি, তিপিে, এএিএমতি, এমআইএিটি, ইনিযাতি শরতজয়মন্টাল শিন্টার এিাং এনতিও’ি একায়ডতমর 

গুরুত্বপূণ ম প্রতিষ্ঠানিমূহ িাপন করা হে। শিনািাতহনীয়ক আরও কাে মকর ও যুয়গাপয়োগী করয়ি উন্নি প্রযুতির িমরাস্ত্র 

িাংগ্রয়হর কাে মক্রম চলমান রয়েয়ে।  

একই িায়ে আমরা শিনািাতহনীর কল্যাণ কাে মক্রয়মর পতরতধ বৃতদ্ধর লয়ক্ষয ট্রাস্ট ব্যাাংক ও শহায়েল র যাতডিন চা  

কয়রতে।  



 

শিনা িায়জাঁো িহয়রর জন্য ৪ে ম প্রজন্ম ট্াাংক-এমতিটি-২০০০, শগালন্দাজ িহয়রর জন্য প্রেমিায়রর মি স্বচাতলি 

কামানিহ তিতভন্ন ধরয়ণর রাডার, পোতিক িাতহনীর জন্য এতপতি ও অন্যান্য আধুতনক িরঞ্জাম, আতম ম এতভয়েেয়নর জন্য 

আধুতনক শহতলকপ্টার ক্রে করা হয়েয়ে। 

গি িের আমরা তিয়লয়ে িয়ির পোতিক তডতভেন এিাং এর অধীনি একটি পোতিক তিয়গড িের ও দু’টি পোতিক 

ব্যাোতলেয়নর উয়বাধন কয়রতে।  

পদ্মায়িতু প্রকল্প িাস্তিােয়নর তনরাপত্তা ও িোরতকর জন্য আরও ২টি পোতিক ইউতনে ও ১টি ইতঞ্জতনোর কনস্ট্রাকেন 

ব্যাোতলেন িমন্বয়ে নতুন একটি কয়পাতজে তিয়গড প্রতিষ্ঠা করা হয়েয়ে। 

শিনািাতহনীর িাতি মক িক্ষমিা বৃতদ্ধর লয়ক্ষয আমরা আধুতনক অস্ত্রেস্ত্র ও অন্যান্য িরঞ্জাম ক্রে অব্যাহি শরয়খতে। 

পাোপাতে শভৌি ও অিকাঠায়মাগি উন্নেয়নর তিতভন্ন কম মসূতচ হায়ি শনওো হয়েয়ে।  

এগুয়লার ময়ে অন্যিম হয়চ্ছ Air Defence Regiment প্রতিষ্ঠা এিাং িাাংলায়েে তমতলোতর একায়ডতময়ি ২৫২ 

শকাটি ৭৫ লাখ োকা ব্যয়ে ‘তিএমএ িঙ্গিন্ধু কময়েক্স’ তনম মাণ।  

শনৌিাতহনীয়ক একটি পূণ মাঙ্গ তিমাতিক শনৌিাতহনী তহিায়ি গয়ি শিালার লয়ক্ষয দুটি নতুন করয়ভে, অিযাধুতনক 

তমিাইল ও িাোর কয়িাল তিয়স্টমিহ ২টি লাজম শপয়ট্রাল ক্রািে, হাইয়রাগ্রাতিক জতরপ জাহাজ, অয়োম্যাে তমিাইল এিাং 

িারয়িি টু এোর তমিাইল এিাং রাডার ও িাোর কয়িাল তিয়স্টম িাংগ্রহ করা হয়েয়ে। 

তিমান িাতহনীর জন্য তিতভন্ন ধরয়ণর শভৌি, অিকাঠায়মাগি ও কল্যাণমূলক কম মসূতচ গ্রহণ করা হয়েয়ে। ইয়িাময়ে 

চীন ও রাতেো শেয়ক জঙ্গীতিমান ও শহতলকপ্টার ক্রে করা হয়েয়ে।  

এোিা, ৩৫২ জন জনিল িাংিতলি ১টি Short Range Air Defence ইউতনে গঠন এিাং কক্সিাজায়র একটি 

পূণ মাঙ্গ নূিন ঘাঁটি িাপন করা হয়চ্ছ।  

তিমান িাতহনীর রক্ষণায়িক্ষণ ইউতনেিমূয়হর েোেে িত্ত্বিধান ও সুষ্ঠু কাে ম িপােয়নর তেক-তনয়ে মেনা প্রোয়নর 

উয়েয়ে ‘‘িঙ্গিন্ধু অযায়রানটিয়কল শিন্টার’’ িাপন করা হয়েয়ে। 

িাাংলায়েে িমরাস্ত্র কারখানাে কাতুমজ উৎপােয়ন স্বোংিম্পূণ মিা অজময়নর লয়ক্ষয স্বোংতক্রে উৎপােন সুতিধা িাংিতলি 

১৮০টি তিতভন্ন ধরয়ণর আধুতনক শমতেন িাপন করা হয়েয়ে। 

োতিরক্ষা তমেয়ন অতপ মি োতেত্ব েক্ষিা ও তনষ্ঠার িয়ঙ্গ পালন কয়র িেস্ত্র িাতহনীর িেস্যরা শেয়ের ভািমূতিময়ক 

উজ্জ্বল কয়রয়েন। জাতিিাংঘ তমেন কাে মক্রয়ম িাাংলায়েে শিনািাতহনী Troops Contributing শেে তহিায়ি িিমমায়ন ২ে 

িায়ন অিিান করয়ে।   

জাতিিাংয়ঘর তিতভন্ন োতিরক্ষা কাে মক্রয়ম এ পে মি প্রাে ১ লাখ ২৬ হাজার িেস্ত্র িাতহনীর িেস্য অাংেগ্রহণ কয়রয়েন। 

িাঁয়ের মােয়ম প্রাে ১৯ হাজার শকাটি োকা আে হয়েয়ে। 

শেয়ের আে মিামাতজক উন্নেয়ন তিয়েষ কয়র প্রাকৃতিক িপে জতরপ, পতরয়িে, দুয়ে মাগ পে ময়িক্ষণ ও ব্যিিাপনাে 

মহাকাে গয়িষণা ও দূর অনুধািন প্রযুতি ব্যিহায়রর লয়ক্ষয িাাংলায়েে মহাকাে গয়িষণা ও দূর অনুধািন প্রতিষ্ঠান (োরয়িা) 

কাজ কয়র োয়চ্ছ।  

োরয়িা উপগ্রহ তচয়ির িহােিাে িমুদ্রিীমাে আমায়ের আইনানুগ অতধকার প্রতিষ্ঠার জন্য িথ্য ও উপাত্ত িরিরাহ 

কয়রয়ে ো আমায়ের িমুদ্রজয়ে তিয়েষ অিোন শরয়খয়ে। 

িাাংলায়েে জতরপ অতধেপ্তর ১৮১ শকাটি ৪৩ লাখ োকা ব্যয়ে আধুতনক তডতজোল ম্যাপ প্রণেন এিাং োমালয়কাে, 

তমরপুর, ঢাকায়ি একটি কয়র তডতজোল ম্যাতপাং শিন্টার িাপন করা হয়চ্ছ। িারায়েয়ে ইয়িাময়ে ৬টি িােী শলািাল শনতভয়গেন 

স্যায়েলাইে শস্টেন িাপন করা হয়েয়ে। 

আিহাওো অতধেপ্তয়রর ৩৫টি পে ময়িক্ষণাগায়রর প্রয়োজনীে িাংস্কার ও আধুতনকােয়নর কাজ চলয়ে। প্রাে ২৪ শকাটি 

৯৭ লাখ োকা ব্যয়ে পঞ্চগি, খাগিােতি, িান্দরিান, তকয়োরগঞ্জ এিাং কক্সিাজায়র ১ম শেণীর আিহাওো পে ময়িক্ষণাগার 

িাপন করা হয়েয়ে। 

শেয়ের তিতভন্ন িায়ন ৭টি কৃতষ আিহাওো পে ময়িক্ষণাগার িাপয়নর লয়ক্ষয ৪৩ শকাটি ৪২ লাখ োকা িরাে করা 

হয়েয়ে। 

আপনায়ের ঐকাতিক িহয়োতগিা ও আিতরক প্রয়চষ্টার িয়ল গৃহীি কাে মক্রমিমূয়হর িিল িাস্তিােন িম্ভি হয়েয়ে।  



 

তপ্রে িহকমীগণ, 

আমায়ের িাস্তিানুগ ও িময়োপয়োগী পেয়ক্ষয়পর িয়ল িামাতজক, অে মননতিক ও রাষ্ট্রীে জীিয়ন অতজমি হয়েয়ে 

দৃেমান িািল্য ও অগ্রগতি।  

২০০৫ িায়ল শেয়ের ৪০ েিাাংে মানুষ োতরদ্রয িীমার তনয়চ িিিাি করি। এখন িা ২৬ েিাাংয়ের নীয়চ শনয়ম 

এয়িয়ে। ৫ শকাটি েতরদ্র মানুষ মেতিত্ত শেণীয়ি উন্নীি হয়েয়ে।  

আমরা তিদুযৎ উৎপােন ক্ষমিা ১১ হাজার ৭১৩ শমগাওোয়ে উন্নীি কয়রতে। ২০০৯ িায়ল আমায়ের োতেত্ব শনওোর 

িমে তিদুযৎ উৎপােন তেল মাি ৩২০০ শমগাওোে। শরকড ম ৭ হাজার ৫৫৬ শমগাওোে তিদুযৎ জািীে তগ্রয়ড যুি হয়েয়ে। খাদ্য 

উৎপােয়ন আমরা স্বোং-িম্পূণ ম হয়েতে। কৃতষ, তেক্ষা, স্বািযিহ তিতভন্ন খায়ি অভািনীে িািল্য অতজমি হয়েয়ে।  

িাধারণ মানুষ এিি অজময়নর িল শপয়ি শুরু কয়রয়ে। মাো তপছু আে ১০৪৪ ডলার হয়েয়ে। মানুয়ষর ক্রে ক্ষমিা 

শিয়িয়ে। িাাংলায়েে এতগয়ে োয়চ্ছ।  

িঙ্গিন্ধু একটি িমৃদ্ধ িাাংলায়েয়ের স্বপ্ন শেয়খতেয়লন। িঙ্গিন্ধুর শিই স্বয়প্নর সুখী ও িমৃদ্ধ  শিানার িাাংলা গয়ি শিালার 

জন্য আমায়ের িিাইয়ক আিতরকিা ও তনষ্ঠার িয়ঙ্গ কাজ কয়র শেয়ি হয়ি। আতম আপনায়ের সুস্বািয ও েীঘ মজীিন কামনা 

করতে। 

 

শখাো হায়িজ। 

জে িাাংলা জে িঙ্গিন্ধু 

িাাংলায়েে তচরজীিী শহাক। 

... 


